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Ref.: Petiția nr. 1462/2010, adresată de Markus Vogt, de cetățenie germană, în 
numele societății Skan Auto, privind armonizarea condițiilor de omologare în 
UE a autovehiculelor uzate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită armonizarea condițiilor de omologare în UE a autovehiculelor uzate. El 
consideră că un autovehicul care a fost deja omologat într-un stat membru al UE ar trebui să 
fie admis și într-un alt stat membru dacă nu s-au efectuat modificări tehnice. El dă ca exemplu 
diferitele cerințe tehnice pentru autovehiculele dotate cu o instalație GPL.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Atunci când cumpără un autovehicul dintr-un alt stat membru sau când transferă un 
autovehicul într-un alt stat membru decât cel în care acesta a fost achiziționat (de exemplu, 
atunci când își schimbă reședința), cetățenii UE trebuie să îndeplinească anumite formalități 
de reînmatriculare. Diversitatea reglementărilor și diferitele cerințe contradictorii pentru 
înmatricularea autovehiculelor în Uniunea Europeană reprezintă un impediment major în 
calea transferului transfrontalier al autovehiculelor care au fost deja înmatriculate într-un stat 
membru. 

Pentru a aborda tipul de probleme cu care s-a confruntat petiționarul, Comisia Europeană va 
propune în 2012 simplificarea formalităților și a condițiilor de reînmatriculare a 
autovehiculelor înmatriculate anterior într-un stat membru. În acest context, Comisia a lansat
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o consultare publică1 pentru a identifica principalele dificultăți cu care se confruntă cetățenii 
UE și pentru a evalua modalitățile de simplificare a procedurilor de înmatriculare pentru 
autovehiculele înmatriculate anterior într-un alt stat membru. 

În ceea ce privește autovehiculele dotate cu instalații GPL, la sfârșitul anului 2010, Comisia a 
prezentat o propunere de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 661/2009 privind 
siguranța generală a autovehiculelor, pentru a include diversele regulamente ale Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU), îndeosebi 
Regulamentul CEE-ONU nr. 67 privind autovehiculele dotate cu instalații GPL. Această 
propunere – în curs de examinare de către Parlamentul European și Consiliu – va face ca 
Regulamentul CEE-ONU nr. 67 să devină parte integrantă obligatorie a legislației UE. 
Deoarece UE a aderat deja la Regulamentul CEE-ONU nr. 67, omologările acordate pe baza 
respectivului regulament CEE-ONU trebuie, în principiu, să fie acceptate în întreaga UE, în 
conformitate cu Decizia Consiliului nr. 97/836/CE privind aderarea UE la Acordul CEE-ONU 
din 1958. Prin urmare, dacă un stat membru al UE a acordat omologarea unui nou autovehicul 
în ceea ce privește instalarea unui echipament specific pentru utilizarea GPL, în conformitate 
cu Regulamentul CEE-ONU nr. 67, această omologare ar trebui să fie, în principiu, 
recunoscută în celelalte state membre ale UE.
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4955&lang=en&tpa=
128&displayType=consultation


